
FOAMEX
ZWAK ALKALISCHE SCHUIMREINIGER 
VOOR VOERTUIGEN
FOAMEX wordt gebruikt voor het verwijderen van straat-
vuiil en atmosferische aanslag van personen-, vracht- en 
tankwagens, caravans en allerhande koetswerken.Speci-
aal ontwikkeld om toegepast te worden met een speci-
ale schuimlans in hogedrukapparatuur. Kan ook worden 
aangewend voor het reinigen van alkalischbestendige 
muren, machines, productiemateriaal enz. FOAMEX heeft 
sterk reinigende en oplossende eigenschappen. Door 
zijn spectaculair schuimvermogen zal FOAMEX een sterk 
penetrerende werking hebben voor het verwijderen van 
vervuilingen. Speciaal ontwikkeld om de mechanische rei-
niging grotendeels te vervangen. Door zijn zwak alkalisch 
karakter is FOAMEX uitermate geschikt voor het veilig 
reinigen van lakken, kunststoffen, rubber en de meeste 
metalen. 

GEBRUIKSAANWIJZING
FOAMEX kan enkel gebruikt worden door middel van een 
speciale schuimlans. Bij het gebruik van hogedrukappa-
ratuur, stel de dosering zodanig af, dat er bij de sproeikop 
een 2 tot 5-procentige oplossing van ons product wordt 
bereikt. Deze oplossing op het voorwerp spuiten en on-
geveer 5 à 10 minuten laten inwerken. Vervolgens goed 
afspoelen met proper water, eventueel nawrijven of droog-
zemen.
OPGELET! Wanneer men bij het afspuiten van het voer-
tuig problemen heeft met het verwijderen van het schuim 
kan men 0,2 tot 0,5-procentige oplossing van ons “ont-
schuimend bijvoegsel, speciaal ontworpen ter controle 
van schuimende detergenten “PREVENTAL” over het 
schuim vernevelen om een vlugge verwijdering of gemak-
kelijke lozing mogelijk te maken.

NL GEVAAR Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming 
dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / 

nationale / internationale voorschriften.Bevat: Isotridecanol, geëthoxyleerd Cocamidopropylbetaïne Dinatriummetasilicaat Ethyleendiamine-
tetraazijnzuur, 4Na. FR DANGER Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements 

de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Isotridécanol, éthoxylé Cocamidopropyl bétaïne 
métasilicate de disodium éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium. DE GEFAHR Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 
Augenschäden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 

herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen 
oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internatio-
nalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Isotridecanol, Ethoxyliert Cocamidopropylbetain Dinatriummetasilikat Tetranatriumethylendiaminte-

traacetat.
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